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NOVÉ PRÉMIOVÉ ŘADY 
ŽÁROVEK STARLINE
Vzhledem k rostoucí oblibě žárovek STARLINE rozšiřujeme nabídku tohoto sortimentu  
i  o prémiové řady. Nyní tedy naleznete v portfoliu této značky kromě standardních typů  
i řady s vyšší svítivostí, delší životností a s namodralým světlem. Veškeré tyto žárovky mají 
plnou homologaci a jsou zcela legální pro provoz na pozemních komunikacích.

Výběr z nabídky prémiových žárovek Starline:
KÓD POPIS TYP BĚŽNÁ CENA BEZ DPH

XENON LIGHT
99.99.832 Žárovka STARLINE H1 12V 55W P14.5s XENON LIGHT H1 117 Kč

99.99.833 Žárovka STARLINE H4 12V 55W P43t XENON LIGHT H4 120 Kč

99.99.834 Žárovka STARLINE H7 12V 55W PX26d XENON LIGHT H7 138 Kč

+ 100 %
99.99.820 Žárovka STARLINE H1 12V 55W P14.5s + 100 % H1 100 Kč

99.99.822 Žárovka STARLINE H4 12V 60/55W P43t + 100 % H4 140 Kč

99.99.823 Žárovka STARLINE H7 12V 55W PX26d + 100 % H7 156 Kč

LONG LIFE
99.99.844 Žárovka STARLINE H3 12V 55W PK22s LONG LIFE H3 59 Kč

99.99.845 Žárovka STARLINE H4 12V 60/55W P43t LONG LIFE H4 88 Kč

99.99.846 Žárovka STARLINE H7 12V 55W PX26d LONG LIFE H7 110 Kč

99.99.852 Žárovka STARLINE P21W 12V BA15s LONG LIFE P21W 16 Kč

99.99.855 Žárovka STARLINE PY21W 12V BAU15s LONG LIFE PY21W 29 Kč

99.99.857 Žárovka STARLINE W5W 12V 5W W2.1x9.5d LONG LIFE W5W 12 Kč

XENON LIGHT 
Žárovky jsou pojmenované po xeno-
novém světle. Díky teplotě chroma-
tičnosti 4 200 kelvinů tyto žárovky 
vyzařují mírně namodralé světlo a při-
pomínají tak světlo xenonových výbo-
jek. Svým namodralým světlem dodají 
jakémukoliv vozu atraktivní vzhled.  
V nabídce naleznete celkem 5 typů, 
a to H1, H4, H7, HB3 a HB4.

+ 100 % 
Kromě + 30 % žárovek STARLINE nově 
naleznete v nabídce i super výkonné 
žárovky s až o 100 % vyšší svítivostí. 
To znamená, že vydávají až o 100 % 
více světla v porovnání s běžnými žá-
rovkami a poskytnou tak více světla na 
vozovce. Díky vyšší svítivosti získá řidič 
lepší přehled o dění na vozovce  
a může tak rychleji reagovat na případ-
né hrozby, jako jsou chodci a zvířata 
na vozovce či nebezpečné překážky  
a výmoly.  V nabídce je celkem 6 typů, 
a to H1, H3, H4, H7, H8 a H11.

LONG LIFE 
I v letním období platí navzdory dlou-
hým slunečným dnům povinnost svítit. 
V tomto případě jsou nejvhodnějším 
typem žárovky s delší životností. Žá-
rovky STARLINE LONG LIFE poskytují 
až 3x delší životnost oproti běžným 
žárovkám. Díky delší životnosti se tak 
zkrátí intervaly výměny, což ušetří ne-
jen čas, ale i peníze. V nabídce nalez-
nete celkem 13 typů, a to jak žárovky 
do hlavních světlometů, tak minižárov-
ky do interiéru a exteriéru.

Doporučujeme řidičům, 
kteří si potrpí na atraktivní 
vzhled svého vozu.

Doporučujeme řidičům, 
kteří si potrpí na maximální bez-
pečnost a v zimním období.

Doporučujeme řidičům 
s vysokým nájezdem 
a v letním období.
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CHLADICÍ KAPALINY FRIDEX NOVĚ 
V NABÍDCE AutO kEllY
Slavnou českou značku Fridex již více než 60 let vyrábí společnost Velvana, která patří mezi 
nejvýznamnější české výrobce provozních kapalin, jež splňují nejnáročnější požadavky au-
tomobilového průmyslu. Své dominantní postavení na českém trhu si značka Fridex získala 
díky dlouholeté tradici a vysoké kvalitě produktů, a proto jsme ji zařadili i do naší nabídky. 
Chladicí kapaliny jsou certifikované a schválené pro převážnou většinu značek a typů au-
tomobilů. Mezi významné odběratele můžeme zařadit například giganta automobilového 
průmyslu Škodu Auto a.s, Dopravní podnik hl. m. Prahy či armádu ČR.

Nabídka chladicích kapalin Fridex:
KÓD NÁZEV SPECIFIKACE BALENÍ BĚŽNÁ CENA BEZ DPH

AC FR000
FRIDEX STABIL Typ B, VW TL 774 B

1 200 Kč
AC FR001 3 561 Kč
AC FR002

FRIDEX G 48 Typ C, G 11, VW TL 774 C
1 203 Kč

AC FR003 3 515 Kč
AC FR004

FRIDEX G 48 READY –30 °C Typ C, G 11, VW TL 774 C
1 140 Kč

AC FR005 3 351 Kč
AC FR006

FRIDEX G PLUS
Typ D, G12, VW TL 774 D 
Typ F, G12, VW TL 774 F  

1 239 Kč
AC FR007 3 619 Kč
AC FR008

FRIDEX G PLUS READY –30 °C
Typ D, G12, VW TL 774 D
Typ F, G12, VW TL 774 F 

1 166 Kč
AC FR009 3 430 Kč
AC FR010

FRIDEX G 13 Typ J, G 13, VW TL 774 J
1 244 Kč

AC FR011 3 632 Kč

Silné stránky značky Fridex:
• vysoká kvalita produktů
• značka s dlouholetou tradicí

Zárukou kvality produktů Fridex jsou:
• certifikát kvality ISO 9001:2000
• certifikát ochrany životního prostředí ISO 14001:2004

FRIDEX G 48 
Klasifikace: VW TL 774 C

Chladicí kapalina na bázi ethylenglykolu určená především 
pro chladicí systémy celohliníkových spalovacích motorů.  
Kapalina je mísitelná s chladicími kapalinami G11 odpovídají-
cími normě VW TL 774 C. Obsahuje vysoce účinné inhibitory 
koroze na ochranu chladicího systému. Fridex G 48 celoroč-
ně chrání chladicí systém motorového vozidla před půso-
bením mrazu a před korozí a zaručuje velmi dobrý převod 
tepla. Výměnná lhůta je 2–3 roky podle požadavku výrobce 
motorového vozidla. Neobsahuje fosfáty, aminy ani dusitany.

FRIDEX G PLUS

Klasifikace: VW TL 774 D/F

Chladicí kapalina moderního složení na bázi ethylenglykolu  
s prodlouženou životností 5 let obsahující organické inhibitory 
koroze. Kapalina je mísitelná s chladicími kapalinami G12, G12+ 
a G12++ odpovídajícími normám VW TL 774 D, F a G (změna bar-
vy při mísení neovlivňuje funkčnost kapaliny). Celoročně chrání 
chladicí systém motorového vozidla před působením mrazu  
a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Je vhodná pro 
celohliníkové motory. Neobsahuje dusitany, borax ani silikáty.

FRIDEX G 13 
Klasifikace: VW TL 774 J

Speciální chladicí kapalina s nízkým bodem tuhnutí na bázi 
ethylenglykolu a organických inhibitorů koroze. Celoročně 
chrání chladicí systém motorového vozidla před působením 
mrazu a před korozí. Zaručuje velmi dobrý převod tepla. Tato 

kapalina má vyšší obsah inhibitorů koroze pro splnění poža-
davků nejmodernějších motorů koncernu VW. Je vhodná pro 
celohliníkové motory. Je mísitelná s chladicími kapalinami typu 
G12. Změna barvy při mísení neovlivňuje funkčnost kapaliny. 
Výměnná lhůta je 2–3 roky podle požadavku výrobce motoro-
vého vozidla. Neobsahuje dusitany, aminy, fosfáty ani boritany.

FRIDEX STABIL 
Klasifikace: VW TL 774 B

Tradiční chladicí kapalina pro všechny typy starších vozidel, 
zemědělské a stavební stroje. Používá se také jako nemrz-
noucí náplň v topných systémech či klimatizačních jednot-
kách. Kapalina je mísitelná s chladicími kapalinami odpovída-
jícími normě VW TL 774 B. Celoročně chrání chladicí systém 
před korozí a zabraňuje přehřátí motoru v letních měsících. 
Jde o kapalinu s nízkým bodem tuhnutí na bázi ethylenglyko-
lu, která zaručuje velmi dobrý převod tepla. Výměnná lhůta 
je 2–3 roky podle požadavku výrobce motorového vozidla. 
Neobsahuje fosfáty, aminy.
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Povinnost elektronické evidence tržeb se týká 
v zásadě všech podnikatelů, kteří realizují hoto-
vostní prodeje. Od 1. 5. 2020 bude elektronická 
evidence tržeb platit již na samotnou hlavní čin-
nost vašeho autoservisu – opravy motorových 
vozidel. Proto připomínáme, že pro vás máme 
zdarma řešení, jak začít snadno a rychle vysta-
vovat faktury s EET přímo z e-shopu Auto Kelly. 
Pomůže vám k  tomu modul fakturace našeho 
softwarového řešení PROFI GARÁŽ. 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ 
EET ZDARMA!

Jednoduchý a  přesný postup, jak nastavit 
EET a začít vystavovat faktury s EET, nalez-
nete v levém menu Profi Garáže na e-shopu 
Auto Kelly.

Máte-li další dotazy nebo potřebujete pora-
dit, kontaktujte prosím naši technickou podporu 
na tel. čísle 800 237 237.

www.autokelly.cz/eet

Profi
Garáž

Profi

VÝHODY ŘEŠENÍ 
OD AUTO KELLY:
• Zdarma pro všechny registrované 

zákazníky AUTO KELLY

• Bez instalace

• Propojení se zakázkovým listem –
vystavení faktury se zautomatizuje, 
protože všechny položky, které 
servis v zakázkovém listě vyplní, se 
automaticky propíší do daňového 
dokladu 

• Bezpečné prostředí – bezpečnost 
bereme vážně, a proto jsou faktury 
zajištěné stejně spolehlivě jako celý 
náš e-shop

BLÍŽÍ SE POVINNOST EET! 
PROFI GARÁŽ NABÍZÍ OkAMŽItÉ 
ŘEŠENÍ ZDARMA!
Povinnost elektronické evidence tržeb 
se nezadržitelně blíží. Již od 1. 5. 2020 
bude platit na samotnou hlavní činnost 
vašeho autoservisu – opravy motorových 
vozidel. Praktickým řešením je modul 
fakturace našeho softwarového řešení 
PROFI GARÁŽ, ve kterém můžete začít 
IHNED, SNADNO A ZDARMA vystavovat 
faktury s EET přímo z e-shopu Auto Kelly. 

Jednoduchý a přesný postup, jak nastavit EET 
a začít vystavovat faktury s EET, naleznete v le-
vém menu Profi Garáže na e-shopu Auto Kelly.

www.autokelly.cz/eet

Povinnost elektronické evidence tržeb se týká 
v zásadě všech podnikatelů, kteří realizují hoto-
vostní prodeje. Od 1. 5. 2020 bude elektronická 
evidence tržeb platit již na samotnou hlavní čin-
nost vašeho autoservisu – opravy motorových 
vozidel. Proto připomínáme, že pro vás máme 
zdarma řešení, jak začít snadno a rychle vysta-
vovat faktury s EET přímo z e-shopu Auto Kelly. 
Pomůže vám k  tomu modul fakturace našeho 
softwarového řešení PROFI GARÁŽ. 

MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ 
EET ZDARMA!

Jednoduchý a  přesný postup, jak nastavit 
EET a začít vystavovat faktury s EET, nalez-
nete v levém menu Profi Garáže na e-shopu 
Auto Kelly.

Máte-li další dotazy nebo potřebujete pora-
dit, kontaktujte prosím naši technickou podporu 
na tel. čísle 800 237 237.

www.autokelly.cz/eet

Profi
Garáž

Profi

VÝHODY ŘEŠENÍ 
OD AUTO KELLY:
• Zdarma pro všechny registrované 

zákazníky AUTO KELLY

• Bez instalace

• Propojení se zakázkovým listem –
vystavení faktury se zautomatizuje, 
protože všechny položky, které 
servis v zakázkovém listě vyplní, se 
automaticky propíší do daňového 
dokladu 

• Bezpečné prostředí – bezpečnost 
bereme vážně, a proto jsou faktury 
zajištěné stejně spolehlivě jako celý 
náš e-shop

MÁTE-LI DALŠÍ DOTAZY NEBO POTŘEBUJETE PORADIT,  
KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠI ZÁKAZNICKOU LINKU NA TEL. ČÍSLE 800 237 237.



e-Info Auto Kelly  I  2/2020

Zpět na obsah

NOVÁ TECHNICKÁ DATA 
DO kONCE ÚNORA ZDARMA 
NA E-SHOPU AutO kEllY
Spustili jsme nová technická data na našem e-shopu, která můžete do konce úno-
ra 2020 vyzkoušet ZDARMA. Díky této službě můžete online kdykoli na jednom 
místě využívat praktické informace, které jistě oceníte při své každodenní práci. 

JAK SE K TĚMTO DATůM DOSTANETE:
Do „technických a servisních dat“ vstoupíte standardně pod přihlašovacími 
údaji přes náhradní díly, po zadání značky a typu vozidla.

INFORMACE JSOU ROZDĚLENY DO 6 OBLASTÍ:
A. Servisní prohlídky 
B. Data nastavení 
C. Maziva a kapaliny 
D. Doby oprav 
E. Příručky pro opravu 
F. Technické výkresy

JAKÁ DATA NABÍZÍME:
• údaje o servisních prohlídkách 
•  pracovní normočasy jednotli-

vých pracovních úkonů 
•  informace o mazivech 

a kapalinách 
•  montážní návody 

a pracovní postupy 
• údaje pro seřízení vozidla 
•  data k nastavení geometrie, 

rozvodů, přehled chybových 
kódů pro diagnostiku nebo 
seznam úkonů při servisních 
prohlídkách 
 
...  a mnoho dalších  

cenných informací
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Zpět na obsah

VYBÍREJtE Z AKČNÍ 
MAXINABÍDKY NÁŘADÍ

V nabídce naleznete slevy na: 
• aku nářadí
• elektrické nářadí
• pneumatické nářadí
• montážní vozíky
• vybavené montážní vozíky
• sady nářadí do vozíků
• ruční nářadí a jejich sady
• ráčny a momentové klíče
• ráčnové sady, sady hlavic,  

bitů a adaptérů
• klíče, kleště, kladiva,  

šroubováky a jejich sady
• speciální nářadí
• rázové nářadí
• úložné systémy a kombinované sady
• pracovní svítidla
• spotřební zboží

Online verzi letáku najdete zde.

Kompletní  
nabídka nářadí  
za skvělé ceny 
na jednom místě

• více než 500 akčních 
cen v dále uvedených 
sortimentních skupinách

• veškeré zboží je skladem 
a s okamžitou dostupností

Akce platí od 13. 2. do 8. 3. 2020. 

http://www.e-autokelly.cz/gv-2020-leden/#1

